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BAB V 

P E N U T U P 

 

Keberhasilan pelaksanaan Program Pembangunan Pertanian Tahun 

2020 di Kabupaten Trenggalek tidak terlepas dari dukungan semua pihak, baik 

pemerintah pusat, pemerintah daerah, non pemerintah maupun partisipasi aktif 

masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian maupun dalam 

menggerakkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya masing-masing.  

Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek 

Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berlandaskan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020. RKPD Tahun 2020 

disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah (RPJPD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2005 - 2025 serta memperhatikan 

RPJPD  Tahun 2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019, dengan demikian ada keselarasan antara 

tema dan prioritas kabupaten dengan tema dan prioritas provinsi Jawa Timur 

maupun nasional. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi 

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek dalam menjalankan tugas 

dan fungsi serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan tahun 2020. 

Penyusunan Renja didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan 

skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan 

disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, 

pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feed-

back terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah 

direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi. 

  

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut 

dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan OPD :  

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya 

penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan 

meningkatkan kinerja OPD; 

2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta 

sumber daya yang ada; 

3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar 

instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan 

kerjasama yang sinergis; 
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4.  Kontribusi pelaku usaha sektor pertanian dan pangan Kabupaten 

Trenggalek dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya 

sangat besar oleh karena itu harus selalu dikembangkan secara 

berkelanjutan agar kesejahteraan masyarakat semakin meningkat, yang 

secara kongkrit dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan 

 

Dengan adanya Rencana Kerja PerangkatDaerah (Renja PD) Dinas 

PertanianKabupaten Trenggalek Tahun 2020 ini diharapkan dapat dijadikan 

acuan dalam pelaksanaan berbagai rencana kegiatan pada Tahun 2020. 


